
                  
                   Procedura per te bere kerkese, ankese dhe sinjalizime organeve te bashkise 

Bashkia Berat ka ngritur njësinë përgjegjëse të sinjalizimit në referencë të ligjit 

Nr.60/2016 "Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve". 

Sinjalizues” është individi, i cili aplikon ose është në marrëdhënie pune, ose ka punuar më parë 

pranë autoritetit publik Bashkia Berat  dhe  institucionet në  vartësi të saj, pavarësisht nga 

natyra e marrëdhënies së punës ose kohëzgjatjes së saj, si dhe nëse paguhet ose jo, që sinjalizon 

një veprim ose praktikë të dyshuar korrupsioni. 

Çdo person, i cili vihet në dijeni për veprime ose praktika të dyshuara si: 

çdo formë të korrupsionit aktiv, korrupsionit pasiv. 

shpërdorimit të detyrës ose kompetencave. 

ushtrimit të ndikimeve të paligjshme në kryerjen e detyrave ose marrjen e vendimeve,  

shpërdorimit të të ardhurave të Buxhetit të Shtetit, përfitimit të paligjshëm të interesave, 

si dhe çdo akt tjetër i ngjashëm me to. 

Sinjalizimi bëhet me çdo mjet komunikimi, në formë të shkruar ose deklarohet verbalisht para 

njësisë përgjegjëse dhe dokumentohet me shkrim prej tyre. Sinjalizimi përmban të paktën: 

a) të dhënat e identitetit të sinjalizuesit;

b) të dhënat e kontaktit të sinjalizuesit;

c) përshkrimin e fakteve e të rrethanave të njohura nga sinjalizuesi për veprimin ose praktikën e

dyshuar të korrupsionit, shoqëruar me provat përkatëse, për aq sa është e mundur; 

ç) referimin përkatës në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, për aq sa është e mundur, 

nga sinjalizuesi, të veprës ose praktikës së dyshuar të korrupsionit; 

Në rastet kur sinjalizimi nuk është depozituar sipas formës dhe përmbajtjes së mësipërme 

sinjalizuesit i kërkohet me shkrim të korrigjojë këto të meta brenda 7 ditëve nga data e marrjes së 

njoftimit për korrigjim.  

Sinjalizuesi mund të zgjedhë të mbetet anonim dhe sinjalizimi pranohet, nëse në të janë shprehur 

qartë dhe janë arsyetuar shkaqet e anonimatit dhe të dhënat e sinjalizuara sigurojnë një bazë të 

mjaftueshme për të hetuar administrativisht veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit. 

Sinjalizimet regjistrohen në një regjistër të posaçëm protokolli dhe elektronik për regjistrimin e 

sinjalizimeve.  


